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Nyt områdepræsidentskab

Præsident Kenneth Johnson (TD'foto).

Præsident Kenneth

Johnson, den nuværen-

de førsterådgiver i område-

præsidentskabet, vil med
virkning fra 15. august 1993

blive præsident for Det

Nordeuropæiske Område
med præsident Hugh W.
Pinnock som førsterådgiver

og præsident Graham W.
Doxey som andenrådgiver.

Præsident Jeffrey R. Hol-

land giver i et brev af 14.

maj 1993 til områdets præ-

stedømmeledere udtryk for

sin varme anbefaling af det

nye præsidentskab og benyt-

ter lejligheden »til at takke

jer alle for jeres venlighed

og støtte i de tre år, hvor det

har været mit privilegium at

tjene i Det Nordeuropæiske

Område. Jeg afslutter nu et

kapitel i mit liv, som jeg al-

drig vil glemme. Jeg vil altid

mindes jer med glæde i

hjertet.«

Præsident Johnson og

præsident Pinnock har beg-

ge virket som rådgivere i

det tidligere områdepræsi-

dentskab, mens præsident

Doxey hidtil har været råd-

giver i områdepræsident-

skabet for Nordamerikas

Centrale Område.

Præsident Graham W.
Doxey er født den 30. marts

1927 i Salt Lake City. Han
er gift med Mary Lou

Young, og de har 1 2 børn.

Før han den 6. april 1991

blev opretholdt som med-

lem af De Halvfjerds' Andet
Kvorum arbejdede han for

et boligadministrationsfir-

ma, som han selv ejer sam-

men med sine to brødre.

Præsident Doxey har

virket som biskop, stavs-

præsident og tempelbeseg-

ler, inden han i 1974 blev

kaldet som missionspræsi-

dent i Independence Mis-

souri. Efter hjemkomsten
fra denne mission var han i

1977-79 rådgiver i præsi-

dentskabet for Unge
Mænds hovedbestyrelse.

(Se i øvrigt præsident

Doxeys biografi i Stjernen,

juU 1991, s. 94).

Red.
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800 »undersøgere« på 2 dage
- undervisningstilbud til alle skoler

Den Danske Mission i

Danmark har på

landsplan besluttet at give

følgende undervisningstil-

bud gennem missionærer-

ne. Dette tilbud er et resul-

tat af henvendelser fra ele-

ver og lærere fra mange
skoler. I Esbjerg har det bl.

a. givet sig udtryk i et sam-

arbejde mellem Esbjerg

kommunes undervisnings-

og kulturforvaltning, som
har kunnet vælge mellem

tre former for tilbud:

1 ) Undervisning om Kir-

kens tro og lære i de

klasser, hvor dette er re-

levant. Undervisningen

kan f eks. foregå i den

lokale kirkebygning.

2 ) Engelskundervisning

(amerikansk) om USA,
amerikansk kultur og le-

vevis evt. med udgangs-

punkt i missionærernes

egen hverdag hjemme
(altså ikke en »missio-

nær-hverdag«).

3 ) Undervisning i basket-

ball, baseball eller ameri-

kansk football.

Det understreges, at under-

visningen er gratis, men at

minimum 2 sammenhæn-
gende undervisningstimer

er en betingelse.

Sådan formulerede br.

Carl-Johan Grabe, som er

Århus Stavs informations-

chef tilbuddet til Esbjerg

kommune. Og sandelig om
det ikke virkede!

To dage med softball

Den 2. juni begav fire mis-

sionærer fra Esbjerg sig til

atletiksstævne på Esbjerg

Stadion.

Fire ældster fra Esbjerg

havde taget udfordringen

op og sagt ja tak til at un-

dervise ialt ca .800 skole-

elever fra 6. klasserne i Es-

bjerg og omegn.

Missionærerne var blevet

bedt om at undervise i to

dage i alt , hvad de vidste

om spillet softball. Vejret

var perfekt de to dage stæv-

net stod på, og de unge sko-

leelever var meget ivrige ef-

ter at prøve kræfter med
det nye spil.

- Det var virkelig en

sjov oplevelse at være med
til, fortæller ældste Klitga-

ard, det hele gik bare fint,

og for os var det skønt, at vi

kunne få lov til at hjælpe

vores medmennesker også

på denne måde.
- Vi ser gerne, at missio-

nærerne deltager i dette til-

bud, siger missionspræsi-

dent Alma D. Anderson,

men vi indskærper overfor

missionærerne, at de kun
har lov til at bruge deres p-

day, altså mandag til under-

visning i de forskellige

sportsgrene, som måtte øn-

skes fra skolernes side.

Sørg for forberedelse

- Det har været en meget

spændende opgave, vi har

fra flere lærere i kommunen
hørt taknemmelige kom-

mentarer om, hvorledes be-

søg i Kirken har haft en po-

sitiv virkning på eleverne.

F. eks. har en umulig 9-klas-

se vist en helt anden opfør-

sel, som viste både og os

læreren, at de unge menne-
sker forstod mere om ærbø-

dighed, end man umiddel-

bart antager, siger br. Carl-

Johan Grabe.

- Vi har også haft mange
henvendelser i Fredericia,

og besøgene har haft en god

effekt, fortæller søster Tove

Bisgaard, der er specialist i

samfundstjeneste i Århus

stavs informationstjeneste.

Det er vigtigt, at skolen

forbereder sig til et besøg i

Kirken på følgende vis: 1

)

Før besøget gennemgås Kir-

kens skolemateriale, hvilket

motiverer eleverne, 2) un-

dervisning af missionærerne

og medlemmer efterfulgt af

spørgsmål, og en rundvis-

ning i kirkebygningen og 3

)

en evaluering af klasselære-

ren hjemme på skolen evt.

sammen med missionærerne.

- Med de erfaringer, som vi

gør os her i Esbjerg og an-

dre steder, kan jeg kun op-

fordre andre enheder i Kir-

ken til at prøve, siger br.

Carl-Johan Grabe, som ger-

ne vil give yderligere oplys-

ninger om hvordan man
griber ideen an.

Flemming Bo Pedersen
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Børn verden rundt

Søster Louise Tofts smukke jord vandt stor anerkendelse i USA (Foto: ]B).

Hvem kunne ikke

tænke sig, at få sine

værker anerkendt i udlan-

det? Det må absolut være

gået i opfyldelse for søster

Louise Toft fra Københavns
3. Ward.

I marts måned i år del-

tog hendes kunstværk, som
er vist på her i en udstilling

af børnekunst fra hele ver-

den. Udstillingen var tilret-

telagt af »March of Dimes«,

som er en organisation for

børn med fødselsdefekter i

Utah.

Den komité, som havde

fået denne udstilling sat op.

havde udsendt tegnepapir

og returfrimærker, med føl-

gende besked: »Brug farver

og din fantasi, og et hvilket

som helst kunstmedium,

som er sjovt, lyst og som re-

præsenterer dit land«.

Bidrag fra hele verden

Den første tegning kom til-

bage fra et barn i Tyskland,

og derefter fulgte andre fra

Sverige, Chile, Guatemala,

Canada, Rusland og Taiwan

og fra søster Louise Toft i

Danmark.

Søster Toft havde lavet

en smuk jord, med mange

motiver, som alle bevægede

sig rundt om jorden i fæl-

lesskab. Hver af figurerne

repræsenterede noget typisk

dansk og var søster Louise

Tofts bidrag til udstillingen.

I forbindelse med udstil-

lingen blev der afholdt en

auktion over de deltagende

kunstværker. De fleste blev

solgt for 1800-2400 kr, men
ikke bidraget fra Danmark.

Det blev solgt for 13.800 kr,

hvilket udløste en stor tak

fra »March og Dimes«.

Selve begivenheden og

auktionen indbragte ca.

360.000 kroner, som alle

gik til forskning og uddan-

nelse i forbindelse med hel-

bredelsen af fødselsdefekter.

Red.
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En tid til kærlighed

Mange af seminareleverne medvirkede i opførelsen aj musicalen »En tid til kærlighed« (Foto: BS).

Ved seminarafslutnin-

gen i København
stavs den 15. maj afsluttede

eleverne seminaråret 92-93,

hvor man havde gennemgå-

et Det Gamle Testamente.

Stavspræsident Johan

Koch nød dagen sammen
med de unge i staven, og

hvad er en seminarafslut-

ning uden en skriftsteds] agt.

Og hvem kunne være bedre

til at lede denne end præsi-

dent Jens Kristoffersen, som
både er leder af Kirkens

Uddannelsessystem i Dan-

mark og førsterådgiver i

stavspræsidentskabet i Kø-

benhavns Stav.

Musicalen

»En tid til kærlighed«

Ved seminarafslutriingen

opførte stavens unge mænd
og piger en musical »En tid

til kærlighed«, en musical,

der omhandler glæderne og

faldgruberne ved romantisk

kærlighed.

- De gjorde det virkelig

godt, vore unge, siger Sonja

Kristoffersen, de var klædt i

hvidt og sang både som so-

lister og kor en række dejli-

ge sange, akkompagneret af

Jes og Søs Gram på hen-

holdsvis obo, engelsk horn

og klaver.

Mange af teksterne

bed sig fast:

»1 virkelig kærlighed øn-

sker du den andens bedste, i

romantisk kærlighed ønsker

du den anden.«

»Kærlighed holder mig

fra bjergets kant, kærlighed

gør mig bedre, end du fandt

mig. Kærlighed tåler gerne

solens lys.«

»Kærlighed er den stille

forståelse og den modne
accept af ufuldkommen-

hed.«

»Kærlighed betyder

tillid. Kærlighed er ven-

skab udviklet til moden-
hed.«

»Der findes ingen van-

skelighed eller sorg eller

rigdom eller noget andet i

denne verden, som kan ad-

skille to hjerter, der er bun-

det sammen af kærlighe-

dens gyldne bånd« (David

O. McKay).

»Denne kærlighed, som
vi synger om, kan bli' vores,

hvis vi venter, for til Her-

rens tid og på rette sted vi

al kærlighedens glæde hen-

ter.«

Det var en stor opgave

for de unge og deres ledere

at få passet øvelserne ind i

UMs og UPs program, men
det lykkedes og blev til suc-

ces for de unge og til stor

glæde for dem, der overvæ-

rede opførelsen.

Red.
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Kirken i Rusland vokser
Kirken i Moskva er

vokset fra at være 8

enheder til 16 små grene.

Medlemmerne er meget

trofaste. Selv om der er

mangel på meget, og selv

om det er svært at betale ti-

ende, så fortæller missionæ-

rerne at medlemmerne for-

står princippet og vigtighe-

den af at ofre.

- Jeg mødte to missio-

nærer, som netop havde

haft indbrud, tyvene havde

taget næsten alt, selv deres

tandbørster, fortæller Ole

Jakobsen, fra Roskilde

Ward, derefter kom politiet,

og så manglede resten. Alt

var stjålet, bøger, tøj, kame-

ra osv.

De to missionærer talte

derefter med en kriminalbe-

tjent, som var mere interes-

seret i Kirken og hvem mis-

sionærerne var, end i hvad

der manglede. Det endte

med, at de lavede en aftale

med ham om at han skulle

komme til møde næste søn-

dag.

Missionærerne banker

ikke på dørene i Rusland,

UP'pigerne

sammen med deres

vejleder.

(Foto: O]).

således som de gør i andre

lande. Missionærerne væl-

ger at kontakte familierne

på gaden.

- Den gren jeg besøgte

havde ca. 25 til stede. Der

var fornylig blevet døbt en

familie på 5 personer, hvil-

ket missionærerne var me-

get glade for, slutter Ole Ja-

kobsen.

Red.

To ældster

med Den Røde Plads

i baggrunden.

(Foto: O]).
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Arne Hedberg overtager ledelsen

af Den Svenske Mission

Den 1. juli fik Sverige

et nyt svensk missi-

onspræsidentpar - Gunnel
og Arne Hedberg, som aflø-

ste bror Bo G. Wennerlund
og søster Maud Wenner-
lund. Glæden var stor

rundt omkring i Sverige

over, at en af deres egne

atter var kaldet.

1 Sverige er der to stave,

fire distrikter og ca. 8.000

medlemmer. Missionspræsi-

denten præsiderer over de

fire distrikter samt alle mis-

sionærerne i Sverige.

Kort før jul ringede præ-

sident Thomas S. Monson
til Arne og Gunnel Hed-

berg hjemme i Dyltabruk

udenfor Orebro og kaldte

dem som missionspræsi-

dentpar uden at fortælle,

hvilket land de skulle

tjei^e i.

- Jeg blev næsten for-

skrækket, medgiver præsi-

dent Hedberg. Ansvaret er

så stort! Men hvis Herren

stoler så meget på os, må
han have planer, som vi ik-

ke kender til, og det er en

trøst at vide.

I marts kom beskeden

om, at de skulle tjene i

Sverige, og de kunne be-

gynde de praktiske forbere-

delser som flytningen fra

huset ude på landet til mis-

sionshjemmet i Danderyd -

ca. 20 km nordøst for

Stockholm.

Præsident Hedberg for-

venter ikke nogen større

forandring i sit arbejde ved

kaldet som missionspræsi-

dent. Han skal fortsat

samarbejde med stavs- og

distriktspræsidenter,

således som han hidtil har

Gunnel og Arne Hedherg glæder

på mission sammen. (TD-foto)

.

gjort'som regionalrepræ-

sentant.

- Den store ændring bli-

ver at omgås med så mange
missionærer, hvilket jeg ser

meget frem til. Det er vig-

tigt, at vore missionærer får

mulighed for at døbe ofte,

så de kan se tilbage på deres

missionstid som menings-

fuld.

Selv om Arne og Gunnel
Hedberg er vant til at arbej-

sig til at tjene Herren

de meget sammen i kirke-

kaldelser - fra 1964-1976

var de ledere for ungdomsar-

bejdet i Sverige - så bliver

det en ny erfaring at samar-

bejde på heltid som missi-

onspræsidentpar i tre år.

- Jeg føler mig meget lil-

le i forhold til denne opga-

ve, siger søster Hedberg,

men da jeg elsker udfor-

dringer, ser jeg frem til op-

gaven!

Forberedelsen

— en åndelig proces

Hvordan forbereder et mis-

sionspræsidentpar sig på de-

res kaldelse?

- Straks efter vi modtog
kaldelsen, begyndte vi at

bede Herren om at forbere-

de os, fortæller præsident

Hedberg. Nu er der gået en

tid, og vi ser, hvordan Her-

ren stiller os opgaver, som
vi må løse, og som vi får

gavn af. Han giver os erfa-

ringer, som vender sindet til

det, der vil komme.
- Vi studerer også skrif-

terne og profeternes og

apostlenes instruktioner,

som forbereder vores sind på
opgaven. Skrifterne får et

andet indhold, fordi den

kommende opgave ligger i

baghovedet. Det er en ånde-

lig proces, der er sat i gang.

- Vi er meget ivrige efter

at få at vide, hvad Gud øn-

sker, vi skal gøre. Opgaven
har så mange facetter, at

menneskelige kræfter ikke

slår til alene.

Præsident Thomas S.

Monson indsatte bror Hed-
berg som missionspræsi-

dent, ligesom han tidligere

har indsat ham som høj-

præst og stavspræsident. En
væsentlig forberedelse til

den nye kaldelse modtog
præsident Hedberg også

som missionær i Sverige i

1956-57.

Mens Arne Hedberg er

missionspræsident vil hans

engelske kollega, David

Cook, passe hans arbejde

som leder af Kirkens Ud-
dannelsessystem i Norden.

Birgitta Strandberg
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Ny grenspræsident i Skive

Søndag den 4- april

1993 blev ældste Ar-

thur James Harris indsat

som grenspræsident i Skive

Gren.

Ældste Harris blev sam-

men med sin hustru Kathri-

ne Harris kaldet på mission

til Skive Gren og afløser

som grenspræsident ældste

Milo Price, der sammen
med sin hustru Jenine Price

har fuldført 18 måneders

mission i Skive Gren.

Rådgivere kaldet

Som førsterådgiver er kal-

det Svend Aage Reuter, der

har tilhørt Skive Gren i

mange år og tjent som råd-

giver for flere grenspræsi-

denter. Andenrådgiver blev

bror Willy A. Nysom, der

tilsluttede sig Kirken for få

måneder siden. Ældste

Harris understreger, at han
glæder sig til samarbejdet.

På mission i Danmark
i 1948
Ældste Harris er født i Pho-

enix, Arizona, og voksede

op i Kirken. Han blev kal-

det på sin første mission til

Danmark i 1948. Århus

blev den første by, hvor han
tjente, her var han et år.

Derefter tjente ældste Har-

ris i Næstved, på Bornholm

og de sidste 3 måneder i

København. Missionspræsi-

denter i denne periode var

Alma Petersen og efter ham
Edward Sørensen.

Da missionen var fuld-

ført, og ældste Harris igen

var vendt tilbage til USA,
blev han indkaldt til U.S.

Air Force, hvor han deltog

i Koreakrigen. Efter sin

hjemsendelse kom han i

lære på en avis og studere-

de sideløbende til lærer på
universitetet. De sidste 30

år arbejdede ældste Harris

ved Phoenix Newspapers

Inc. og blev pensioneret

derfra i 1991.

Kathrine fra Vejle

Søster Harris er født og op-

vokset i Vejle og tilsluttede

sig Kirken i 1950. Søster

Harris valgte tre år senere

at immigrere til USA, hvad

der var almindeligt på den

tid. Medens søster Harris

besøgte sin søster, Hanne,

kom ældste Harris på be-

søg. De forelskede sig og

giftede sig i templet året ef-

ter. De har 5 børn og 16

børnebørn.

Ældste Harris aner kom-
mer fra Jylland, så begge har

stærke rødder i det danske.

- Vi er glade for at være på

mission i Danmark og deri-

gennem tjene Herren

i det land, som vi begge

holder af. Vi glæder os til

at lære medlemmerne og

den smukke egn at kende,

siger det nye grenspræ-

sidentpar i Skive, ældste

Arthur Harris og søster

Kathrine Harris.

Gurli Nysom
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Harmonien i hjemmet
er vigtigst

Hvad prioriterer en mor
til 1 1 børn (hvoraf ni

bor hjemme) og en hustru

til en tidligere biskop og

stavspræsident og nu regio-

nalrepræsentant som det

vigtigste?

For Barbro Olsson, gift

med Danmarks og Sveriges

nye regionalrepræsentant

Ingvar Olsson, er harmoni-

en i hjemmet det vigtigste.

Hun ønsker, at alle i famili-

en skal kunne lide hinan-

den, og at børnene tænker

lidt længere end det, de

selv gerne vil.

Det fungerer naturligvis

ikke altid, og det går ikke at

lægge en rulle kiks i skabet

og tro, at alle tænker på de

andre. Men omsorgen for

de små søskende er der

imidlertid, og ansvarsfølel-

sen er stærk.

Barbro Olsson, den nye regionalrepræsentants hustru med fotos fra venstre af Annika (21)

,

Carina (20), Magnus (18), Orjan (16), Gunilla (14), Toben (13>) , Ulrika (11), Simon (8),

Philip (6), Sophia (4) og Henrik (8 måneder) på mors arm. (TD-foto).

Når Ingvar Olsson gør noget, er hans tanker meget

koncentreret - her glæder han sig med Henrik, som får fars

fulde opmærksomhed. (TD-foto).

- Jeg har været nødt til at

lære, at børn er, som de er.

De er ikke kun en råvare,

som man kan forme, selv

om vi måske tror det, inden

vi får børn. Min opgave

som mor er at undervise og

vise vejen. Deres ansvar er

at modtage undervisningen,

mener Barbro.

Mindre krav

Når man har haft småbørn i

22 år, synes man måske ik-

ke, at tiden er gået hurtigt.

I stedet kan der komme en

længsel efter at se resulta-

terne - at se børnene gå på

mission og gifte sig i temp-

let.

- Engang imellem ville

man næsten ønske en

skriftlig garanti på, at man

har klaret det, siger Barbro,

men skynder sig at tilføje,

at hun godt kan lide børn

og er taknemmelig, så læn-

ge hun kan arbejde i hjem-

met.

- Da jeg var yngre, troe-

de jeg aldrig, at jeg kunne

klare en så stor familie.

Men jeg er frygtelig stædig,

og det har hjulpet-

- Man når ret meget, ik-

ke, ler Barbro. Man må
ganske enkelt sænke sine

krav og prioriteter. Jeg pud-

ser ikke vinduer så ofte som
tidligere, stryger ikke så tit

og gør ikke så meget rent

som enkelte andre, men et

hjem skal være pænt og

rent og i orden, for at Hel-

ligånden kan føle sig godt

tilpas.
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Et hillede i Stjernen - så skd disse fuotte lego-konstruktio-

ner med på hilledet, mener Philip, Ulrika og Sophia.

(TD^foto).

plads. Når de bliver tolv år,

deltager de også i strygnin-

gen.

- I en stor familie må
alle tage del i ansvaret. Jeg

kan umuligt holde rede på
alle tider eller lektier. Vi

har en fastsat lektietid i

vores hjem, men det er bar-

net selv, som må tage an-

svaret for sit skolearbejde,

og for hvad de skal have

med sig eller på i løbet af

dagen.

En aften om ugen

til hinanden

At bo i Jonkoping og samti-

dig være stavspræsident i

Gøteborg Stav som br. Ing-

var Olsson var, før han blev

kaldet som regionalrepræ-

sentant, har medført mange
rejser til stavskontoret og

til andre ward og grene. Ar-

bejdet som skoleinspektør

på en skole med 400 elever

i 7.-9. klasse kræver også

aftenarbejde. Men Barbro

og Ingvar har afsat en aften

om ugen til sig selv, hvor de

enten gør noget hjemme el-

ler går ud sammen.

Nu er det heller ikke

længere et problem for dem
at køre sammen til templet

en gang om måneden - de

store børn tager sig af de

små.

Søster Olsson tror ikke,

at kaldelsen som regionalre-

præsentant vil betyde no-

gen større forandring for fa-

milien.

- Måske kommer vi til

at se Ingvar hjemme lidt of-

tere om søndagen, og det

bliver måske lidt anderledes

for flere af børnene, som al-

tid har haft en far, der var

stavspræsident. Jeg ser det

som en velsignelse at være

gift med en, som Herren

kan bruge.

Der er en ting, som Bar-

bro længes efter at gøre, når

børnene bliver større, og

det er at kunne være en

hjælp i forskellige sammen-
hænge i Kirken.

- Jeg mærkede, da jeg

var præsidentinde i Hjæl-

peforeningen, hvor stort be-

hovet er for søstre uden

småbørn, som kan tjene.

Mit ønske er at kunne gå til

hånde, besøge syge og tjene

på forskellig vis. At kunne
betale noget af det tilbage,

som mange dejlige søstre

har gjort for mig og min fa-

milie i årenes løb.

Birgitta Strandberg

Tøjvask og madlavning ta-

ger mest tid, synes hun.

- Jeg er opdraget af en

mor, som voksede op på

landet, hvor man gjorde alt

selv. Min ambition, da vi

blev gift, var naturligvis at

passe hjemmet og familien

på samme måde, men jeg

har måttet ændre opfattelse

på mange områder. Men
maden smager alligevel

bedst, hvis den er »lavet

rigtigt,« og på julebordet

skal det bare være hjemme-
lavet.

Det bliver til en del tøj-

vask hos familien Olsson i

Jonkoping. Barbro sorterer

og vasker tøj, men når

børnene fylder syv år, skal

de selv lægge deres tøj

sammen og lægge det på

Ulrika kan lide at hage

(TD^foto).

og Rohert (tv), Annika og Magnus ser ud, som om de gerne vil smage.
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Elaine Jack på besøg

1 Danmark
En dejlig sommeraften i

juni fik mange søstre

fra Hjælpeforeningen og bi-

skopper en god oplevelse.

Præsidentinden for Hjælpe-

foreningens hovedbestyrel-

se, Elaine Jack, var på besøg

i København, sammen med
medlem af Hjælpeforenin-

gens hovedbestyrelse, søster

Parkin samt præsident Pin-

nock fra områdepræsident-

skabet.

Deltagere både

fra Danmark og Norge
Alle hjælpeforeningspræsi-

dentskaber i ward og grene

samt stave fra København,
o

Århus og Oslo stave var in-

viterede til mødet i Køben-

havns stavscenter den 10.

juni. Der var mange delta-

gere fra Århus og fra Kø-

benhavn. Fra Oslo var der

tilrejst 12 søstre under le-

delse af søster Thelma Wys-
senbach, som er stavspræsi-

dentinde i Oslo stav.

Søster Jack citerede ved

mødets begyndelse profeten

Ezra Taft Benson:

»Det gode vil sejre un-

der Jesu ledelse og indfly-

delse. Vi ved, hvem der vil

sejre«.

Søster Jack fortalte også

søstrene, at det aldrig har

været mere nødvendigt at

styrke familien end nu.

Det gælder både familier,

enlige, ældre, unge og

børn.

- Hvad betyder det at

være en sidste dages hellig

kvinde? At hjælpe andre

med at komme til Kristus,

sagde søster Jack.

Søster Parkin fra hoved-

bestyrelsen bad søstrene

om at være opmærksomme

på besøgsarbejdet. Hun bad

søstrene være fleksible,

og som illustration brugte

hun en elastik og rådede

søstrene til at tænke, bede,

og tage sig af hinanden og

andre.

Præsidendnde Elaine Jack taler her til søstrene i de 3 stave.

(Foto: BS).

Søster Thelma Wyssenhach,

Oslo stav, søster Parkin,

hovedbestyrelsen, præsi-

dentinde Elaine Jack,

søster Birgit Bendeke

,

Københavns stav og søster

Gerda Jensen, Århus stav.

(Foto: BS).

Behov for fællesskab

Søster Jack spurgte søstre-

ne: Hvad kan Hjælpefor-

eningen hjælpe biskopper-

ne med? Hvad har søstrene

brug for fra biskopperne?

Det gav søstrene og brødre-

ne et bud på, hvorefter sø-

ster Jack konkluderede at
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Præsident Johan S. Kock, præsident Hugh W. Pinnock, præsident Jens K. Kristoffersen deltog

i mødet. (Foto: BS).

Efter mødet var hjælpefor-

eningen i Københavns stav

vært ved en sammenkomst,

hvor der blev serveret en

let anretning.

- Det var hyggeligt at

tale med søstrene fra de

forskellige enheder. De
besøgende gæster fra Salt

Lake City deltog også i

arrangementet, og der var

lejlighed til at få svar på de

spørgsmål, som vi havde til

dem, slutter søster Gerda

Jensen.

Trods lang vej, store om-
kostninger, problemer med
oversættelse og andre ud-

fordringer tog ca. 100 delta-

gere fra Danmark og Norge

hjem med nye ideer og in-

spiration.

Red.

begge parter havde store

muligheder for at hjælpe og

støtte hinanden.

- Vi tørster efter det,
o

som kommer gennem An-
den, viser cn undersøgelse

foretaget blandt 5.000 sø-

stre. De fleste svar lød: Be-

hov for fællesskab, og for

åndelig fællesskab. Vi kan
føle sikkerhed, hvis vi har

et vidnesbyrd om sandhe-

den. Så behøver vi ikke be-

kymre os om andres mening
om os. Sidste dages hellige

kvinder er anderledes, for vi

har indgået pagter med
Herren. Det er på tide, at vi

når vore himmelske mål. Vi

bør bindes sammen af kær-

lighed. Herren ønsker at

udøse sine velsignelser over

os. Vores udfordring er, at

vi forandrer os selv, fortalte

søster Jack søstrene fra de

tre stave.

Opmærksom på den enlige

kvindes behov

Søster Jack fremhævede

den kendsgerning, at der er

mange enlige kvinder, som
føler sig uden for fællesska-

bet. Hun bad de tilstedevæ-

rende om at bringe dette

problem op på wardsråds-

mødet og drøfte, hvorfor de

enlige oplever situationen

sådan.

- Kom med løsninger i

form af praktisk hjælp,

hvad med f. eks. at ældster-

nes kvorum stiller en sted-

fortræder ved far-søn akti-

viteter til rådighed, hvor

der ikke er en far, foreslog

søster Jack.

Præsident Pinnock

sluttede op om mødet
- Jeres biskopper og stavs-

præsidenter er jeres brødre.

Vi er alle søstre og brødre.

Når I forstår dette åndelige

princip, vil I aldrig blive de

samme igen.

Præsident Pinnock illu-

strerede dette ved at fortæl-

le, hvordan Det Første Præ-

sidentskab ofte hører kvin-

dernes mening, før vigtige

beslutninger træffes, og gav

et eksempel på, hvordan sø-

strenes gode indstilling kan

ændre holdninger, hvor in-

tet andet kan.

— Det var en dejlig ånd

til sted. Det var meget in-

spirerende at overvære mø-

det, siger præsidentinde

Gerda Jensen fra Århus

Stav.

Søster Parkin ledsagede søster Elaine Jack og talte også

ved mødet. ( Foto: BS).
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Kirken hjælper Red barnet

Red Barnet

Ved folkeafstemningen

den 18. maj havde

Red Barnet atter anmodet

Kirken om hjælp ved den

landsdækkende indsamling,

som skulle forgå ved valg-

stederne. Indsamlingen var

til hjælp for nødlidende

børn i Østeuropa.

Kirkens ja medførte en

hektisk aktivitet over hele

landet med at skaffe ind-

samlere og kontakter på
lokalt plan både til offent-

ligheden og til Red Barnets

lokale organisationer.

Kirkens informations-

tjeneste i Danmark under

ledelse af biskop Carsten

Gram gjorde det muligt at

nå ud til alle enheder i Kir-

ken.

Som eksempel dækkede
Københavns 1 . Ward såle-

des 8 valgsteder fra kl. 9

morgen til valgets slutning

kl. 20. lait 44 brødre og sø-

stre fra wardet samlede ind

på valgstederne i løbet af

dagen.

Godt modtaget

— Indsamlerne blev stort set

mødt med gavmildhed og

venlighed fra de fleste væl-

gere, kun enkelte var min-

dre positive og mente bl. a.,

at vi burde hjælpe vore eg-

ne først, eller at for mange
af pengene gik til admini-

stration. Et venligt smil og

en stilfærdig oplysning om,

at Red Barnet hjælper sul-

tende og nødlidende børn

mange steder i verden, kun-

ne ofte hjælpe til at sætte

tingende i deres rette per-

spektiv, siger br. Kjeld Ras-

mussen, som er wardsspe-

cialist i informationstjene-

sten, og som forestod ind-

samlingen i Københavns 1

.

Ward.

-Indsamlerne gav på for-

skellig måde udtryk for de-

res glæde over at have del-

taget. Således udbrød

nydøbte Katrine fra Køben-

havn 1. Ward begejstret, da

hun afleverede sin indsam-

lingsbøsse: ,Jeg gjorde det',

fortæller br. Kjeld Rasmus-

sen.

1 Fredericia Ward fortæl-

ler biskop Klausen, at den-

ne indsamling og hjælpen

til børnehjemmet i Ri^mæ-
nien har haft en god virk-

ning både på medlemmeXne
og lokalsamfundets opfat-

telse af Kirken.

Søster Lotte Sørensen,

som leder UP i Fredericia,

havde 10 unge ude ved

valgstederne, og sørgede for

at de unge piger samlede

ind to og to.

- Der var en meget fin

stemning alle steder, hvor

vi hjalp, fortæller Lotte

Sørensen. Den lokale leder

af Red Barnet i Fredericia,

Asta Basse-Petersen, fortal-

te Kirken i Fredericia, at

man var meget benovet

om den store indsats, som
Kirken i Fredericia ydede

i forbindelse med indsam-

lingen.

Indsamlingen foregik

med stor entusiasme fra Kir-

kens medlemmer på mange
af valgstederne fra Skagen

til Gedser, og ikke uden

resultat.

Godt resultat

- På landsplan samlede Kir-

ken mere end 115,000 kro-

ner ind, hvilket Red Barnet

har betegnet som et meget

flot resultat, fortæller bi-

skop Carsten Gram, der er

informationschef for Kirken

i Danmark.

Indsamlingen gav ca.

800.000 kroner ialt, så lad

mig derfor benytte lejlighe-

den til at takke alle de

medlemmer, som så bered-

villigt stillede op. Kirkens

informationstjeneste ser

frem til en anden gang at

kunne leve op til Red Bar-

nets ønske om et fortsat

frugtbart samarbejde, slutter

biskop Gram.

Flemming Bo Pedersen

Michael jakohsen og Steen Gershøj Petersen samlede ind

på valgdagen til Red Barnet. (TD-foto)

.
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Randers Gren bobler

med aktiviteter

Som det sikkert er alle

bekendt, så er den en-

keltes ve og vel noget, som
ligger dybt forankret i evan-

geliet. Og i Randers greri

har Primary og EV i foråret

gennemført to aktiviteter,

som netop havde et tilbud

til den enkelte.

Strakte sig over en uge

Primary afholdt en »Musik

og følelser« aktivitet, som
strakte sig over en hel uge,

og som involverede alle

grenens familier. Og EV
gennemførte et interessant

foredrag af søstre Rita Takle

med titlen »Behandleren —

er din egen holdning«.

- Vi bad børnene i Primary

lægge mærke til musik og

de følelser, som opstod hos

dem ved forskellige former

for musik som rock, pop,

klassisk og kirkemusik, siger

søster Takle, som er anden-

rådgiver i Primary.

Denne aktivitet fik også

skabt samtaler i hjemmene.

Og flere af børnene fik en

opbyggende og positiv uge

sammen med deres familier

ved at opleve »Musik og fø-

lelser«

- Vi taler i år om profe-

ter og templer i Primary, så

denne aktivitet faldt fint

ind i vores program, for en

del af det være værdig til at

komme i templet har også

noget at gøre med musik og

følelser, siger søster Annet-

te Nielsen, førsterådgiver i

Primary i Randers Gren.

Hvad kan jeg selv gøre

for at få det bedre?

Dette er ét spørgsmål, som
søster Rita Takle gav et bud

på ved et foredrag for EV-

erne i Randers i april må-

ned. Der blev talt om syre-

holdig mad, livsholdning,

vrede, negative følelser. Alt

blev relateret til skriften og

evangeliet.

- Hvor er vi egentlig

privilegerede som sidste da-

ges hellige, ved at følge

skrifterne er vi mange år

fremme i forbindelse med
vores sundhed, ja, mere end

150 år foran »videnska-

ben«, siger Rita Takle.

Red.
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800 mennesker
til succesforstilling

1

Da Københavns 3.

Ward skulle afholde

deres wardskonference d.

17/18. april 1993, ville man
gerne lave et arrangement

om lørdagen, som kunne
virke som et godt missio-

nærredskab.

Aktivitetskomiteen,

Henrik Als, Christian

Ringheim og Ann Mari

Anderson og korets diri-

gent, Kirsten Meilsøe blev

enige om, at de ville opføre

den kendte musical

»Saturday's Warrior«.

Den originale musical

var dog for lang, så derfor

blev der lavet en ny og for-

kortet udgave. Der blev

skrevet en mere moderne

dialog, og koret skulle synge

uddrag af sangene. Det hele

blev sat i scene ca. 6 uger,

før det skulle vises, og Hen-
rik Als hersede rigtigt med
de unge skuespillere, mens
Kirsten Meilsøe havde sit

hyr med koret.

Som altid i Kirken er

det sværeste at få alle til at

møde på samme dag, fordi

man har så mange andre

ting i Kirken at tage sig af.

Men det lykkedes da 2 dage

før opvisningen at få det

hele på plads. Også at byg-

ge en scene og få plads til

stole.

Københavns 3. Ward
havde opfordret medlem-

merne til at invitere venner

og familie, og man kan godt

sige, at de fulgte opfordrin-

gen. Da forestillingen star-

tede, var salen propfyldt

med 300 forventningsfulde

tilskuere, heraf ca. 75, som
ikke var medlemmer af Kir-

ken.

- Saturday's Warrior er

et stykke, som fortæller om
en familie fra forudtilværel-

Mange af medlemmern

i Københavns 3 . Ward deltog

og gav gæsterne et minde

for livet gennem deres dygtige

opførsel af Saturday's

Warrior. (TD-foto)

.

sen, og hvad de oplever, da

de kommer ned på jorden.

Hvad de må gennemgå af

lykke, sorger og mange af

de ting, vi kender så godt

fra vores eget liv. Et griben-

de stykke, der fortæller om
vores Kirkes tro på et liv,

før vi kom ned på jorden,

og hvordan vores liv her

har indflydelse på vores vi-

dere udvikling, fortæller

Henrik Als.

Opfordret til at gentagelse

Og budskabet gik da også

rent ind hos de mange til-

skuere. Alle var begejstret

for forestillingen, og der var

mange, som sagde, at de

havde fået en oplevelse, de

kunne bygge videre på, og

som gav dem et vidnesbyrd

om sandheden.

Stykket var en så stor

succes, at man fra Køben-

havns Stav opfordrede Kø-

benhavns 3. Ward til at vi-

se stykket endnu en gang,

så hele staven også fik mu-

lighed for at opleve

Saturday's Warrior. 14 dage

efter blev kirken på Magle-

gårds Allé på ny fyldt til

bristepunktet, da ca. 500

mennesker overværede

forestillingen, heraf ca. 120

ikke-medlemmer.

Målsætning

til fulde opfyldt

Da Henrik Als og Kirsten

Meilsøe første gang satte sig

sammen og blev enige om

Et stykke om livet,

der greb mange (Foto: BS)

.

at opføre Saturday's Warri-

or, blev det hurtigt klart, at

skulle man opføre stykket,

ville det være noget, som
man kunne være bekendt

at invitere ikke-medlemmer

til. Det skulle vise, hvad

Kirken står for, og hvad

godt samarbejde kan føre

til. Det var målsætningen,

og man må sige, at det lyk-

kedes over al forventning.

Med ca. 200 ikke-medlem-

mer på besøg i vores Kirke,

beviser det, at når man sæt-

ter sig mål og arbejder seri-

øst og målrettet med opga-

ven, vil man blive velsignet

på mange måder.

Red.
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Drengekor synger

på Amager

Drengekoret Cantores Danica trakfuUe huse i Københavns 2. Ward (Foto: KH).

Den 25. april var mu-

sik-og kunstaften i

Københavns 2. Ward. Bi-

skoprådet havde opfordret

aktivitetskomiteen under

ledelse af søster Bettina

Nielsen til at samle wardets

talenter indenfor musik og

andre kunstformer. Aktivi-

tetkomiteen fik hjælp af sø-

ster Stephensen, som er

wardets musik- og korleder

og af ældste Stephensen,

som er wardsorganist.

200 tilstede

Der lød fortryllende toner

fra Drengekoret Cantores

Danica under ledelse af

dirigenten Staffen Schim-

mel og med musikledsagelse

af Leif Rødgaard. Dette kor

har et medlem af koret, som
tilhører Kirken, den 12-

årige Benny Lønbo fra Kø-

benhavns 2. Ward. Sam-
men med sin mor sørgede

Benny for at koret kunne

medvirke ved denne aften.

Melodierne og harmonier-

ne, sådan som kun unge

drengestemmer kan give

dem, fangede de næsten

200 besøgende, hvoraf ca.

halvdelen ikke var medlem-

mer.

Cantores Danica slutte-

de med de rørende ord af

»Let there be Peace on

Earth«, hvorefter publikum

gav en stående hyldest.

Varieret program

Aftenens toastmaster, Tor-

ben Valgren, introducerede

deltagerne og efter bøn ind-

ledte wardskoret under le-

delse af søster Stephensen

(øverst til venstre)

Helle Frederiksen,

(nederst til venstre)

Alex Hansen sang begge.

(Foto-.KH).

med »Jeg på Kristus tror«

og Elsker hverandre«. Koret

bestod af wardets medlem-

mer, missionærer og stavs-

missionærer.

Bror og søster Søren

Larsen fra Slagelse Gren
gav 3 numre med sang,

fløjte og guitar. Søster

Helle Frederiksen gav en

strålende fortolkning af

George Gershwins »Sum-
mertime«.

Bror Ivan Nielsen læste

danske digte, hvorefter te-

noren Alex Hansen sang to

italienske gadesange og et

eget natur- og fugleinspire-

ret stykke, kaldet »Som-
mervind«.

Efter koncerten nød
sangere og gæster sammen
med wardets medlemmer de

dejlige forfriskninger, som
hjælpeforeningen havde til-

vejebragt under ledelse af

søster Kirsten Helaa.

Red.

K I R K E N Y T

15



Hjælpeforeningen i Fredericia

udstiller

»Kærligheden ophører ah
drig« var temaet for Hjæh
peforeningens fejring af

150-året. Hjælpeforeningen

i Fredericia havde længe

næret et ønske om at vise

alle i byen og især kommu-
nens kvinder, hvad Hjælpe-

foreningen er, og hvad den
kan tilbyde.

I samråd med kulturse-

kretæreren og biblioteket

blev man enige om at ud-

stille i kunstsalen på Frede-

ricia Bibliotek.

Stor indsats

Med mange flittige søstre

store arbejde kom en smuk
og stor udstilling op at stå.

En udstilling, hvor Hjælpe-

foreningens ånd tydelig var

tilstede - den gav et ind-

tryk af fred og kærlighed,

men også af udvikling, kre-

ativitet og initiativ.

- Vi brugte mange flotte

plancher og plakater, hvor-

af nogle var lånt fra udstil-

lingen i Frederikshavn, og

med mange smukt forarbej-

dede genstande af alle slags

viste udstillingen, hvad

Hjælpeforeningen står for.

Den gav også mulighed for

at høre Kirkens musik og se

nogle af Kirkens videofilm.

1 forvejen havde vi be-

kendtgjort udstillingen i de

lokale blade og sendt ind-

bydelser ud til forskellige

kvindeforeninger i byen,

fortæller søster Inger Mad-
sen.

Besøgt af lokal-tv

På åbningsdagen blev ud-

stillingen besøgt af det lo-

kale »TV Trekanten«.

- Tv-journalisten var

meget interesseret og posi-

tiv. Særlig interesseret var

hun i vores forrådsplan og

besøgsarbejdet, som hun
kaldet »vores sociale sikker-

hedsnet«, siger søster Tove

Bisgaard, der Århus Stavs

samfundspecialist, og søster

Pia Bornemann, som med-

virkede ved udstillingen.

Søstrene passede på skift

udstillingen de dage, hvor

den var åben.

- Det var helt vemodigt

at tage udstillingen ned, det

var så dejligt at kunne gå

en tur gennem Hjælpefor-

eningens udstilling, når

man ønskede det, og tænke

Denne indhydehe hlev sendt

til mange af kommunens

kvindeorganisationer.

på de mange velsignelser,

den har bragt, siger søster

Inger Madsen.

Udstillingen blev besøgt

af ca. 60 medlemmer og af

ca. 200 ikke-medlemmer.

Red.

At opdage og udvikle et nyt talent var et af temaerne ved udstillingen. (Foto: Bornemann)

.
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Påskehike
o

- Århus' spejdere i Rold Skov

o

Spejderne fra Århus

Ward tilbragte påsken i

Rold Skov, hvortil de an-

kom med tog og bil.

Turen tog tre timer,

hvorefter man mødtes på

en åben plads i Rold Skov.

Der blev hurtigt lavet bål

og bivuak. Efter udpaknin-

gen var turen kommet til

frugtsuppe, te og kakao.

Dog var nogle mere sultne

end andre, eftersom en vis

grillbar på Arden station

havde lagt bunden hos en

del af deltagerne.

Biskop Henry Sørensen,

der var med som leder for-

tæller her om turen:

- Torsdag morgen blev

vi vækket kl. 7:30, hvilken

befrielse efter nattens kamp
for at holde varmen, nogle

havde dog tænkt på årsti-

den i forbindelse med sove-

posens kvalitet. Vi indledte

dagen med havregrød, så en

god bund blev lagt til da-

gens strabadser.

— Ca. 8:30 havde vi pak-

ket vore ting og blev delt i 2

patruljer, rede til at gå de

planlagte kilometer. På tu-

ren kom vi forbi Klopsholm,

Rebild Skovhuse, Skørping

skole, centrum - Purkurhus

- Ulvedal - Madum sø osv.

Da vi ankom til Øksesø,

mødte vi seniorspejdeme kl.

13. Og hvor var det skønt at

få noget at spise.

Tæt eller utæt?

- Om eftermiddagen kon-

centrerede vi os ved Øksesø

om at fiske og lave både.

Det viste sig hurtigt, at fi-

skene ikke var sultne, så vi

begyndte sammen med se-

niorspejderne og missionæ-

rerne at lave både, hvilket

var sjovt og spændende.

Bådene blev lavet af en

ring af gran med en presen-

ning over. Det blev en del-

vis succes, da den ene af de

to både var lidt utæt, men
vi fik dog en god sejltur.

- Efter at have fået tørt

tøj på gik vi tilbage til lej-

ren, hvor vi bagte brød i en

ovn, som vi selv havde la-

vet. Vi bagte kartofler i bå-

let og fik en slags dessert

bestående af æble, chokola-

de og rosiner. Vi fik også

nogle pølser, som senior-

spejderne havde købt, og

dem ristede vi over bålet.

Seniorspejderne tog hjem.

før det blev mørkt. Vi gik i

seng over midnat med hå-

bet om en god nats søvn.

- Fredag morgen rystede

vi af kulde. Det havde været

en kold nat. 1 en fart fik vi

tændt bålet, så vi kunne var-

me os, når vi en efter en

kom ud af soveposerne. Da-

gens program lød på primitiv

mad og 1 5 kilometer van-

dring i samlet gruppe. Inden

vi forlod lejrpladsen, spiste

vi morgenmad, som pga. den

primitive mad lød på sno-

brød og to æg pr. person.

- Da vi havde spist mor-

genmad, pakkede vi ryg-

sækkene, og så gik vi bare

derudad. Lidt over middag

holdt vi hvil ved Ravnkil-

de, hvis vand vi kunne

drikke. Turen fortsatte, og

efter en halv time befandt

vi os i Rebild Bakker. Der

skulle vi lege »stjæl flaget«

en halv times tid, inden vi

skulle gå tilbage til lejren.

- Vores frokost var ble-

vet slået sammen med af-

tensmaden, så vi fik dob-

belt ration, som lød på: 2

kartofler, 2 bagte æbler med
chokolade og rosiner og et

brød, som vi havde bagt i

en jordovn, eller rettere

som ældste Cornwall havde

bagt.

1 løbet af aftenen tog vi

afsted med missionærerne,

og da trætheden meldte sig,

tog vi også afsked med da-

gen, med undtagelse af Da-

vid og Ian, som skulle ud og

observere dyreliv.

Teknikken svigtede

- Lørdag morgen var vores

hjemrejsedag, så da vi våg-

nede, pakkede vi alt sam-

men og spiste alle vores

madrester, men da vi skulle

starte bilen, virkede den

uheldigvis ikke. Vi skubbe-

de og skubbede, men den
ville ikke starte, så til sidste

måtte vi bede en mand om
hjælp, slutter biskop Henry
Sørensen fra Århus' Ward.

Red.
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Københavns EV i laden

Glæde over samværet med hinanden er en sod side ved EV. (Foto: KP)

.

Fredag d. 12. marts 1993

havde Københavns

Stavs EV en dej Ug fest, som
blev afholdt i »Ryttergår-

den« i Pederstrup ved Bal-

lerup. De 16 deltagere, som
startede med at spise den

mad, de havde medbragt på

fællesbasis. Under spisnin-

gen var der fællessang med
de øvrige gæster, som ikke

var medlemmer af Kirken.

Der blev også spillet op til

dans, og musikken blev le-

veret af et hyggeligt lille

husorkester, som på deres

fornøjelige måde bidrog til

den gode stemning.

Det var anden gang sta-

vens EV deltog i loballet i

»Ryttergården«, som er en

stor gammel lade, der er

omdannet til festsal og ind-

rettet virkelig hyggeligt.

Det har begge gange været

en succes med god tilslut-

ning af både brødre og sø-

stre, og denne gang havde

man inviteret 3 ikke-med-

lemmer med, som også så

ud til at nyde det.

Kirsten Petersen

Vi kan også klare disketter

Stjernens redaktion er

taknemmelig for alle

bidrag, som vi både mod-
tager uopfordret og opfor-

dret. Har du computer, kan

du indsende din artikel på
en diskette, helst 3,5", men
det er ingen betingelse.

Helst i WordPerfect, men
vi kan også klare en ganske

almindelig ascii-fil.

Skulle du ikke have

en computer, er vi glade

for din artikel indsendt

på papir. Føler du ikke, at

du er så god til at skrive,

er vi glade for en opring-

ning, så vi kan vi selv

skrive om de nyheder,

du kender til.

God skrivelyst

Red.
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Tilbud til kommunens borgere

Grønnegård er et popu-

lært fristed ved ring-

vejen ved Herlev i Køben-

havn, hvor Gladsaxe kom-

mune lørdag den 15. maj

afholdt et stort arrange-

ment. Kommunes børn ud-

stillede 1500 kæledyr, og

der var utallige aktiviteter

for børnene.

1 den store ridehal på

gården havde kommunen
inviteret mange klubber og

foreninger til at reklamere

med, hvad de kunne tilbyde

kommunens indbyggere. Og
her havde man bl.a. ind-

budt UMUP og Hjælpefor-

eningen.

Stor idérigdom

Københavns 3. ward frem-

tryllede en stand med til-

bud om slægtsforskning,

ungdomsklub i form af

UMUP og Hjælpeforenin-

gen for kvinder.

Med i arrangementet var

også Københavns Stavs

dygtige folk- og showdanse-

re, som optrådte til stor ju-

bel for tilskuerne.

Der var omkring 6000

besøgende til dette arrange-

ment, og det var bestemt

en fin PR for Kirken.

P. Hatting^

(Øverst) Udstillingen

hkv set af mange,

(nederst) Folkedanserne

vakte jubel.

(Foto: BS).
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Forårskoncert i Odense
1. og 2. ward

Ungdomskor bestående af UP fra Odense I . og 2. Ward, (Foto: LD)

.

Der var forår i luften og

flot pyntet op med
nyligt udsprungne høge-

grene, da Odense 2. Wards

UP stod for en forårskon-

cert lørdag den 24. april

1993 i kirkebygningen i

Odense.

De klarede det hele

Pigerne havde ansvaret for

selve koncerten, hvor de

skriftedes til at præsentere

de forskellige indslag og

iøvrigt også selv optrådte

i forskellige sammenhænge.
De havde også ansvaret

for forfriskningerne, som
bestod af hjemmelavede

doughnuts og rootbeer samt

for et efterfølgende danse-

arrangement, som en

Amanda Birk,

Odense 2. Ward,

synger

»Be that Friend«

.

(Foto: LD).

del af målsætningspro-

grammet.

Det var et godt plan-

lagt og overordentlig vel-

lykket arrangement med
mange flot fremførte ind-

slag.

På programmet var bl.a.

UP fra både Odense 1. og

2. Ward. Et par af pigerne

optrådte endda alene, f.eks.

Amanda Birk, der sang »Be

that Friend«, og Trine Lar-

sen, der læste digte op. .

Missionærerne fremført

nogle amerikanske sange og

sang også sammen med
familien Birk. Bror John
Larsen spillede 3 melodier

på guitar, som han selv

havde komponeret. Søster

Anne Marie Ilskov spillede

»Bridge over Trouhled

Water« på klaver.

Forårskoncerten var en

stor succes med ca. 150

veloplagte fremmødte gæ-

ster.

L. Devantier
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